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Bestyrelsens beretningPGG Wrightson Seeds i Sydamerika

PGW Seeds købte i 2007 den argentinske frøvirksomhed Alfalfares, 
og vi har efterfølgende udviklet frøproduktionen til hjemmemarke-
det og eksport. For to år siden øgede vi vores aktiviteter i det argen-
tinske marked med et netværk af regionale distributører. Vores ak- 
tiviteter i Brasilien blev indledt for 10 år siden, og vi dækker i dag de 
tre sydligste delstater. Siden 2016 har vi gennem en lokal distributør 
solgt fodergræs i Paraguay via vores selskab Agrocentro. Ved sam-
menlægningen med DLFs engrosaktiviteter i de resterende lande i 
Sydamerikas afsætningsnetværk har vi nu også fået forbedret ad-
gang til yderligere salgskanaler i Chile, Ecuador, Columbia og Peru. 

Uruguay kernemarked for fodergræs
Uruguay er kernemarkedet for PGW Seeds i Sydamerika og tegner sig 
for over 90 pct. af omsætningen. Det er et meget stabilt og attraktivt 
marked, da det er det mest udviklede på sortsområdet. Klimaet er 
tempereret med ca. 1.200 mm nedbør, milde vintre og varme somre. 
De fleste jordtyper er bedst egnet til græs, hvilket er en del af forkla-
ringen på Uruguays store produktion af græsbaseret kød og mælk. 

Græsbaseret foder er meget konkurrencedygtig
Over to tredjedele af Uruguay er stadig dækket af naturgræsarealer. 
Græsmarker med forædlede fodersorter giver tre gange så stort  
udbytte som de ”vilde” græsmarker, så nye fodergræsmarker er vig-
tige for at udvikle landets kødproduktion fra kvæg og får. Mælkepro-
duktionen i Uruguay er i stigende omfang græsbaseret, og med en 
eksportandel på 70 pct. af mejeriproduktionen skal produktions- 
omkostningerne være konkurrencedygtige. Kvægfoderet består af 
græs, ensilage og tilskudsfoder. Ét kilo græstørstof, som koen har 
hentet i græsmarken, koster kun en tredjedel af majsensilage og en 
tiendedel af tilskudsfoder. Det forklarer interessen for at udnytte 
hjemmeproduceret foder baseret på græsmarker. 
Klimamæssigt er der også gevinster ved en mere intensiv produk- 
tion. Med bedre græsmarker og foldafgræsning falder emissionen af 
klimagasser med 20-30 pct. samtidigt med, at der bliver oplagret 
mere CO2 i planternes rødder.

Fremmer brug af forædlede sorter
Uruguay har et sortsbeskyttelsessystem, som slutbrugerne bakker 
op om, da de kan se fordelen i, at der bliver investeret i plantefor- 
ædling og forbedret frøkvalitet. Landmændene får et skattefradrag 
på 150 pct. for udgiften til certificeret udsæd. Uruguay opkræver 
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Uruguay er fire gange så stort som Danmark, 
og der er et samlet landbrugsareal på ca.  
18 mio. ha. Heraf anvendes ca. to mio. ha til 
landbrugsafgrøder, mens 12 mio. ha er be- 
vokset med græs, der giver føde til de 12 mio. 
stykker kødkvæg og syv mio. får.
Uruguay er det land i verden, der har flest stykker kvæg  
pr. indbygger, nemlig 3,34, efterfulgt af New Zealand med 
2,17 og Argentina med 1,22. Landbrugssektoren tegner sig 
for 12 pct. af bruttonationalproduktet og eksporten fra 
landbrugssektoren udgør næsten 80 pct. af den samlede 
eksportværdi fra Uruguay. Udover kød- og mælkeprodukter 
er de vigtigste landbrugsprodukter sojabønner, ris og cellu- 
lose. Uruguay eksporterer 70 pct. af sit oksekød, og 70 pct.  
af kødeksporten havner hos de europæiske forbrugere. 
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Kvægavlerne i Uruguay får skattefradrag når de bruger certificeret udsæd til 
græsmarkerne. Det nyder kvæget godt af
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også royalties af landmændenes hjemmeproducerede udsæd af 
hvede og sojabønner. For at fremme frøkvaliteten og adgangen til 
gode fodersorter bliver der produceret certificeret udsæd af de vig-
tigste foderarter som westerwoldisk -, ital. - og alm. rajgræs, hunde-
græs og strandsvingel samt foderhavre. I de kommende år vil fler-
årige græsmarksbælgplanter også blive en del af certificerings- 
ordningen. 

Fem søjler der understøtter vores vækst
De seneste 20 år har PGW Seeds udviklet sig til at blive markedsleder 
i Sydamerika. Denne udvikling er baseret på fem søjler:
1. Lokalt forsøgsarbejde: Vi arbejder i et område, der er påvirket af  
 et tempereret og subtropisk klima, og vores produktionssyste- 
 mer er udsat for foranderlige vejrfænomener. Samtidigt har vi et 
 stort naturgivent potentiale for foderproduktion, hvor veldrevne  
 græsmarker kan producere 15-20 tons tørstof pr. ha. Lokale for- 
 søg er afgørende for, at vi kan identificere og forædle de bedst  
 egnede arter og sorter til vores produktion
2. Stærkt sortsprogram:  Vi har gennem årene opbygget et sorts- 
 program af lokale sorter kombineret med PGW Seeds stærke 
 sortsprogram. Produktive afgræsningssorter med høj foderpro- 
 duktion under milde vinterforhold er velegnede under vores  
 himmelstrøg og produktionssystemer. Et godt forædlingssam- 
 arbejde mellem PGW Seed og INIA, der er det nationale institut for 
 planteforædling i Uruguay, har resulteret i et godt sortsprogram, 
 der sammen med en solid produktrådgivning er blevet vel mod- 
 taget i landbruget. Sammen med DLFs stærke sortsprogram har  
 vi nu en endnu bedre platform til at forstærke vores produkt- 
 portefølje

3. Produktudvikling: Mange sydamerikanske landmænd anvender  
 stadig frø af gamle fodersorter. En af vores vigtigste opgaver, er  
 at introducere forædlede og mere kostbare sorter med for- 
 bedrede egenskaber, der kan gøre landbrugets produktion mere 
 lønsom. Et godt eksempel er den gamle strandsvingel fodersort 
 Estanzuela Tacuabé, der stort set er blevet erstattet af vores  
 sorter Quantum og Quantum II. Vores produktfolk har samtidigt 
 indført nye managementsystemer, der resulterer i højere ud- 
 bytter og bedre kvalitet fra græsmarkerne 
4. Frøproduktion: For at vi kan være konkurrencedygtige og udvikle 
 markedet, er det afgørende, at vi har adgang til lokal frøproduk- 
 tion. Mere end 90 pct. af det sydamerikanske frøforbrug dækkes  
 af lokal produktion. Vi har derfor en avlsafdeling med en dygtig  
 stab af frøavlskonsulenter, der laver kontrakter med lokale frø- 
 avlere. Som del af et globalt frøfirma har vi nu også bedre mulig- 
 hed for at importere frø fra andre produktionsområder, når der er 
 behov for det
5. Markedsadgang: Vi har opbygget et godt netværk til afsætning af  
 vores frø i Sydamerika. Afsætningen sker gennem store nationale 
 detailkæder, der har mange forretninger, men også gennem  
 lokale forhandlere. I Uruguay afsætter vi frø gennem det store  
 andelsmejeri Conaprole samt 10 egne detailforretninger, og vi  
 har salgsaftaler med mere end 100 mindre distributører i forskel- 
 lige regioner. 

Vi er glade for, at det er en ”rigtig” frøvirksomhed, der nu er vores nye 
ejere. DLF sikrer os adgang til et stort globalt forsknings- og udvik-
lingsprogram, der kan bidrage til sikre teknologiske fremskridt i vo-
res del af verden.  

Antal 
landbrug

Areal
1000 ha

Græsmarker 
flerårige, 
1000 ha

Græsmarker
enårige, 
1000 ha

Kødkvæg og får 44.781 12.606 641 286

Kødkvæg og planteavl 4.905 2.519 279 128

Malkekøer 3.718 827 270 134

I alt 53.404 15.952 1.190 548

Tabel 1. Uruguay landbrug i tal

PGG Wrightson Seeds i Uruguay har hovedkvarter i hovedstaden Montevideo

Græsdage i Uruguay afholdes på 12 lokaliteter. De besøges hver af omkring 
600 farmere med interesse for græs

Forrest en  nyetableret fodergræsmark og bagerst en græsmark med vilde 
græsser. Kvæget fortrækker den grønne mark


